แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ปงบประมาณ 2559

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
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ประจําปงบประมาณ 2559 เปนคูมือ แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และดําเนินงานขับเคลื่อนกล
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เอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอทุกหนวยงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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1
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27
33
40
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 5.6
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 - 31 ตุลาคม 2558
สถานที่ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยแผนพัฒนาการศึกษาสงเสริมใหมีการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียน เพื่อนักเรียน
ไดมีพื้นฐานทักษะในดานศิลปะซึ่งการเรียนการสอนวิชาชีพนั้นจําเปนจะตองมีวัสดุอุปกรณอยาง
เพียงพอในการฝกปฏิบัติงาน เพราะในการฝกและปฏิบัติงานนั้นนักเรียนจะตองฝกและปฏิบัติงาน
ตลอดทั้งปการศึกษา จึงจําเปนตองดําเนินโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ตอเนื่องในทุก ๆ ป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนวิชาศิลปะเพียงพอตอผูเรียน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 100 ที่เรียนวิชาศิลปะ
มีอุปกรณเพื่อใชประกอบการเรียนรูครบถวนการเรียนครบถวน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนวิชา
ศิลปะ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4.3 ดําเนินการจัดซื้อ
4.4 ดําเนินการตามจัดกิจกรรม
4.5 ประเมินผลการดําเนินงาน
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมวางแผน
การดําเนินงาน
เสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ
ดําเนินการ
จัดซื้อ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

2
3
4
5

ต.
ค.

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก.
ย ค. ค. พ ค. ย ค ย ค

ส.
ค

ตลอดปการศึกษา

ก.
ย

ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท
(กลุมสาระฯ)
นางสาวภัทรนันท
(กลุมสาระฯ)
นางสาวภัทรนันท
(กลุมสาระฯ)
นางสาวภัทรนันท
(กลุมสาระฯ)
นางสาวภัทรนันท
(กลุม สาระฯ)

6. งบประมาณ
เงินอุดหนุน

เงิน บ.กศ

เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)

เงินอื่นๆ

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม/รายการ

2

ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

3

ดําเนินการจัดซื้อ

4

ดําเนินการจัดกิจกรรม

5

ประเมินผลการดําเนินงาน
รวม

เงิน

อุดหนุน

ตอบแทน

ใชสอย

บ.กศ

(SP2)
วัสดุ

30,569.90

30,569.90

รวม

เงินนอก
รวม
งบประมาณ
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
รอยละ 100 ที่เรียนวิชาศิลปะ มี
อุปกรณประกอบการเรียนรูครบถวน
8.2 นักเรียนมีความพึงพอใจตอวัสดุ
อุปกรณประกอบการเรียนวิชาศิลปะ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

กระบวนการเรียนการสอน

การสังเกต

ผลงานนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1-6รอยละ100ที่เรียนวิชาศิลปะมีอุปกรณประกอบการ
เรียนรูครบถวน
9.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนวิชาศิลปะ
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปรับระบบบริหารและการจัดการ/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการจัดซื้อ
ลําดับ
รายการคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
รายการ
จํานวน
ราคา
เงิน
เงิน เงินเรียน เงิน
อุดหนุน บกศ. ฟรี 15 ปฯ อื่น ๆ
กิจกรรมที่ ดําเนินการจัดซื้อ
1 สีโปสเตอร สีเหลือง สีน้ําเงิน สีแดง 22 โหล
520.00 11,440.00
สีมวง สีเขียวออน สีขาว สีดํา สีสม
สีน้ําตาล สีเขียวแก สีละ 2 โหล
2 สีน้ํา ยี่หอ ST แบบกลอง
1 โหล 1,560.00 1,560.00
3 กระดาษ 100 ปอนด หยาบ
2 หอ
1,950.00 3,900.00
4 กระดาษ 100 ปอนด หยาบ -เรียบ 1 หอ
1,950.00 1,950.00
5 พูกัน ยี่หอ Q – Line เบอร 6
1 โหล 1,380.00 1,380.00
6 พูกันกลม เบอร 2 ,6,10,12ยี่หอ
1 ชุด
2,320.00 2,320.00
สงามยุระ 2 โหล
7 คัตเตอร สแตลเลส เล็ก
2 โหล
320.00
640.00
8 กระดานรองเขียน A2
30 แผน
20.00
600.00
9 เครื่องมือปนดิน (ตัวขูดขนาดตางๆ) 2 ชุด
390.00
780.00
10 ดินสอ EE
3 โหล
220.00
660.00
11 กาวลาเท็กซ TOA ขวดใหญ
1 โหล
600.00
600.00
12 ดินเหนียว
10 กอน
250.00 2,500.00
13 เทปกาว นิตโต
1 โหล
240.00
240.00
กิจกรรมที่ รวมเปนเงิน
28,570.00
ภาษี 7%
1,999.90
ราคาสุทธิ
30,569.90
หมายเหตุ ..........ถัวเฉลี่ยทุกรายการ......(รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม)......................................
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวภัทรนันท แดนวงศ)
วันที่......../.............../...............
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ลงชื่อ………………………………………ผูรับผิดชอบ
(นางสาวภัทรนันท แดนวงศ )
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ......................................................
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ......................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงวงดนตรีไทย
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
แผนงาน พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวชลิตา บุญรักษา
ระยะเวลาดําเนินการ
2 - 20 กุมภาพันธ 2559
สถานที่ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยนั้น เครื่องดนตรีถือเปนองคประกอบหลักที่สําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสมบูรณพรอมทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการใชบรรเลงประกอบกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
ทางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจึงเล็งเห็นถึงความจําเปนในการซอมแซม และจัดซื้อเครื่องดนตรี
เพิ่มเติม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาทักษะทางดานดนตรีไทยของนักเรียน เพื่อกาวไปสูการแขงขันใน
ระดับตาง ๆ ไดตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหเครื่องดนตรีไทยอยูในสภาพที่สมบูรณและนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติไดทันที
2.2 เพื่อใหผูเรียนมีเครื่องดนตรีไทยใชอยางครบถวนเหมาะสม
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ เครื่องดนตรีไทยอยูในสภาพพรอมใชงาน รอยละ 100
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนพอใจในคุณภาพของเครื่องดนตรีไทยที่ใชประกอบการ
เรียนการสอน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1. ประชุมแผนการดําเนินงาน
4.2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4.3. สํารวจเครื่องดนตรีที่ชํารุดและขาดแคลนเพื่อดําเนินการจัดซื้อและจัดซอม
4.4. ประเมินผลการดําเนินงาน
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5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
2 เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ
3 สํารวจเครื่องดนตรีที่
ชํารุดและขาดแคลน
เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
และจัดซอม
4 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
6. งบประมาณ

ต.
ค.

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.
ย ค. ค. พ ค. ย ค ย. ค. ค.

เงินอุดหนุน

ก.
ย.

ผูรับผิดชอบ
นางสาวชลิตา
นายสาธิต
นางสาวชลิตา
นายสาธิต
นางสาวชลิตา
นายสาธิต

2 – 20 กุมภาพันธ 2559

นางสาวชลิตา
นายสาธิต
เงิน บ.กศ

เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)

เงินอื่นๆ

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงิน
ตอบแทน

อุดหนุน
ใชสอย

บ.กศ
วัสดุ

(SP2)
รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

1 ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3 สํารวจเครื่องดนตรีที่ชํารุด
และขาดแคลนเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อและจัดซอม
4 ประเมินผลการดําเนินงาน
รวม

38,600

38,600

38,600

38,600

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

8.1 เครื่องดนตรีไทยอยูในสภาพพรอมใช
งาน รอยละ 100
8.2 นักเรียนพอใจในคุณภาพของเครื่อง
ดนตรีไทยที่ใชประกอบการเรียนการสอน

สํารวจความสมบูรณของเครื่อง
ดนตรี
ความพึงพอใจของผูเรียน

การสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ

8

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องดนตรีไทยอยูในสภาพพรอมใชงาน รอยละ 100
9.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความพึงพอใจในคุณภาพของเครื่องดนตรีไทยที่ใชประกอบการเรียนการสอน
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปรับระบบบริหารและการจัดการ/ซอมเครื่องดนตรีไทย
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการจัดซอม/จัดซื้อ
ลําดับ
รายการคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
รายการ
จํานวน ราคา
เงิน
เงิน บก เงินเรียน เงินอื่น
อุดหนุน
ศ.
ฟรี 15 ปฯ
ๆ
กิจกรรมที่ ดําเนินการจัดจาง
1 ปรับแตงเสียง และติดนมจะเข
4 ตัว 4,000 16,000
2 เปลี่ยนหนังหนากลอง และสาว
2 ลูก 4,650 9,300
เรงเสียงกลองแขก
3 ซอมลูกฆองวงใหญ ลูกที่ 3
1 ลูก 1,900 1,900
4 ซอมลูกฆองวงใหญ ลูกที่ 5
1 ลูก 1,900 1,900
5 ซอมลูกฆองวงใหญ ลูกที่ 7
1 ลูก 1,900 1,900
6 ซอมลูกฆองวงใหญ ลูกที่ 9
1 ลูก 1,900 1,900
7 ซอมลูกฆองวงเล็ก ลูกที่ 2
1 ลูก 1,900 1,900
8 ซอมลูกฆองวงเล็ก ลูกที่ 4
1 ลูก 1,900 1,900
9 ซอมลูกฆองวงเล็ก ลูกที่ 5
1 ลูก 1,900 1,900
กิจกรรมที่ 1 รวมเปนเงิน
38,600
หมายเหตุ ...........ถัวเฉลี่ยทุกรายการ........(รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม……...
ลงชื่อ......................................................ผูเสนอโครงการ
(..นางสาวชลิตา บุญรักษา...)
วันที่......../.............../...............
ลงชื่อ…………………....……………ผูรับผิดชอบ
( นางสาวชลิตา บุญรักษา )
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ......................................................
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
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ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ.........................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม สงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
สถานที่ ตามหนวยงานที่จัดการแขงขันกําหนด
1. หลักการและเหตุผล
ในระหวางตลอดปการศึกษาจะมีการประกวดแขงขันวาดภาพของหลายสถาบันที่ดําเนินการ
จัดขึ้น เพื่อสงเสริมเยาวชนที่มีความสามารถและใฝรู ทางดานศิลปะ ไดมีโอกาสแสดงออกถึ ง
ความสามารถและพลังสรางสรรค ทางกลุมสาระศิลปะไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนในการที่
จัดสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาว เพราะเห็นวาการเขารวมแขงขันประกวดภาพวาดเปนสิ่ง
สงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณนอกสถานที่ ชวยทําใหนักเรียนไดฝกฝนการแกปญหาเฉพาะหนา
และเปนการกระตุนใหนักเรียนที่สนใจดานศิลปะไดมีแรงจูงใจในการแสดงออก รวมทั้งยังสราง
ทัศนคติคานิยมที่ดีตอวิชาศิลปะจึงจําเปนตองเปนโครงการตอเนื่อง ดังเหตุผลที่กลาวมาขางตน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกและแสดงความสามารถพิเศษทางศิลปะของตนเอง
2.2 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงดานศิลปะของโรงเรียนตอสาธารณชน
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนรอยละ 100 เขารวม
ประกวดแขงขันรายการตาง ๆ ที่จัดขึ้นนอกสถานที่
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผลงานของนักเรียนเปนที่ประจักษตอสาธารณชน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1. ประชุมวางแผนดําเนินงาน
4.2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4.3. คัดเลือกนักเรียนที่สนใจและมีความสามารถ
4.4. ควบคุมนักเรียนไปประกวดวาดภาพตามสถานที่
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4.5. จัดพานักเรียนไปรับรางวัล
4.6. ประเมินผลการดําเนินการ
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมวางแผน
การดําเนินงาน
2 เสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ
3 คัดเลือก
นักเรียนที่สนใจ
และมี
ความสามารถ
4 ควบคุมนักเรียน
ไปประกวดวาด
ภาพตาม
สถานที่
5 พานักเรียนไป
รับรางวัล
6 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ต. พย ธ. ม. กพ มี. เม พค มิ. ก.
ค
ค ค
ค ย
ย ค

6. งบประมาณ

ที่
1
2
3
4

ส.
ค

ก.
ย

ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท

เงินอุดหนุน

เงิน บ.กศ

ตลอดภาคเรียนที่
2/2558

นางสาวภัทรนันท

ตลอดภาคเรียนที่
1/2559

นางสาวภัทรนันท

เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
เงิน
อุดหนุน
บ.กศ
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
คัดเลือกนักเรียนที่สนใจและมี
ความสามารถ
ควบคุมนักเรียนไปประกวด

นางสาวภัทรนันท
แดนวงศ

(SP2)
รวม

เงินอื่นๆ

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
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5

วาดภาพตามสถานที่
(คาอาหาร+อาหารวาง)
พานักเรียนไปรับรางวัล

6

ประเมินผลการดําเนินงาน
รวม

5,000

5,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

8.1 นักเรียนที่เปนตัวแทน รอยละ 100
ไดสงผลงานเขารวมประกวดรายการ
ตาง ๆ ที่จัดขึ้นภายนอก

รายการแขงขันตาง ๆ

สถานการณจริง

8.2 ผลงานของนักเรียนเปนที่ประจักษ
และไดรับการยอมรับ

การเขารวมประกวดแขงขัน

เกียรติบัตร ,รางวัลตาง ๆ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เปนตัวแทน รอยละ 100 ไดสงผลงานเขารวมประกวดรายการตาง ๆ
ที่จัดขึ้นภายนอก
9.2 เชิงคุณภาพ
ผลงานของนักเรียนเปนที่ประจักษ และไดรับการยอมรับ
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ/สงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมตัว และนํานักเรียนไปประกวดรายการตาง ๆ
ลําดับ
รายการคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
รายการ
จํานวน ราคา
เงิน
เงิน บก เงินเรียน เงินอื่น
อุดหนุน
ศ.
ฟรี 15 ปฯ
ๆ
กิจกรรมที่ 4 ฝกซอม และประกวด
1
คาอาหาร+อาหารวาง
1 part 5,000 5,000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
กิจกรรมที่ 1 รวมเปนเงิน
5,000
หมายเหตุ คาเก็บตัวฝกซอมกอนการแขงขัน และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการแขงขัน อาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามจํานวนนักเรียนที่เขารวมแขงขันแตละรายการ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ
(..นางสาวภัทรนัน แดนวงศ...)
วันที่......../.............../...............

ลงชื่อ…………………………………….……ผูรับผิดชอบ
(นางสาวภัทรนันท แดนวงศ)
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ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ.......................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ.............................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม ประกวดวาดภาพวันสําคัญ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกทักษะการคิดการสราง
ปญหา ทักษะการดํารงชีวิตและเกิดการใหใฝรู ใฝเรียนอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนักในเรื่อง
ดังกลาว ทางโรงเรียนวชิร ธรรมสาธิตจึงจัดกิจกรรมทั กษะผูเรียนด วยการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ
เสริมสรางประสบการณสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของผูเรียนมาพิจารณาในภาพรวม
เพื่ อวางแผนจัดกิจ กรรมในป 2559 โดยไดปรับปรุงพั ฒนากิจกรรมที่ผู เรี ยนสนใจและบรรลุ
วัตถุประสงคใหมีคุณภาพ มีทักษะและดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไดมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 สงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมสําคัญตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 100 เขารวมกิจกรรม
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ไดนักเรียนที่มีทักษะการวาดภาพมาพัฒนาเพื่อสงเขาประกวด
ตอไป
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4.3 ประชาสัมพันธการประกวด
4.4 ดําเนินการประกวด และมอบรางวัล
4.5 ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมวางแผน
การดําเนินงาน
2 เสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ
3 ประชาสัมพันธ
การประกวด
4 ดําเนินการ
ประกวด และ
มอบรางวัล
5 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ต. พย ธ.
ค
ค

ม. กพ มี. เม พค มิ. ก.
ค
ค ย
ย ค

ส.
ค

ก.
ย

ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท

ตลอดภาคเรียนที่
2/58
ตลอดภาคเรียนที่
1/59

นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท

6. งบประมาณ -

ที่

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
เงิน
อุดหนุน
บ.กศ
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ

1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3 ประชาสัมพันธการประกวด
4 ดําเนินการประกวดและมอบ
รางวัล
5 ประเมินผลการดําเนินงาน
รวม

(SP2)
รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
8.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
รอยละ 100 เขารวมกิจกรรม
8.2 ไดนักเรียนที่มีทักษะการวาดภาพ
มาพัฒนาเพื่อสงเขาประกวดตอไป

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

กิจกรรมในคาบเรียนศิลปะ

การสังเกต

ประเมินจากผลงานศิลปะ

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 100 เขารวมกิจกรรม
9.2 เชิงคุณภาพ
ไดนักเรียนที่มีทักษะการวาดภาพมาพัฒนาเพื่อสงเขาประกวดตอไป
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ/ประกวดวาดภาพวันสําคัญ
กลุมสาระการเรียนรู......ศิลปะ................................................
กิจกรรมที่
ลําดับ
รายการคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
รายการ
จํานวน ราคา
เงิน
เงิน บก เงินเรียน เงินอื่น
อุดหนุน
ศ.
ฟรี 15 ปฯ
ๆ
กิจกรรมที่ 1 ประกวดวาดภาพวันพอ
แหงชาติ
1 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1-3
3 อับ
ดับ
กิจกรรมที่ 1 รวมเปนเงิน
กิจกรรมที่ 2 ประกวดวาดภาพวันแม
แหงชาติ
2 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1-3
3 อับ
ดับ

กิจกรรมที่ 2 รวมเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ .................................เงินรางวัลใชงบของวิชาการ
..................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ
(....นางสาวภัทรนันท แดนวงศ....)
วันที่......../..................../...............

ลงชื่อ……………………………….………ผูรับผิดชอบ
( นางสาวภัทรนันท แดนวงศ)
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ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ......................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ.............................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม จัดซื้อเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 6.2
แผนงานหลัก พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ นางนวรัตน นาคะเสนียกุล
ระยะเวลาดําเนินการ 24 – 28 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ หองเรียนนาฏศิลป
1. หลักการและเหตุผล
การแสดงออกทางดานนาฏศิลปของนักเรียน เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหนึ่งซึ่งเปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดมีการแสดงออกและไดรับความรูความเขาใจถึงประวัติความเปนมาของการแสดง
การแตงกาย และการแตงกายประกอบการแสดงในชุดตางๆ นักเรียนไดรับประสบการณตรงดานการ
แสดง สามารถจัดการแสดง และจัดชุดการแสดงหรือสามารถประยุกตชุดประกอบการแสดงใหมีความ
เหมาะสม สวยงามทันสมัย เหมาะกับการแสดงที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ตามวาระ
โอกาสตาง ๆ จึงมีความจําเปนตองมีการจัดซื้อเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
2. วัตถุประสงค
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีชุดที่ใชสําหรับการแสดงอยางเหมาะสม
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ มีชุดสําหรับประกอบการแสดงกิจกรรมนาฏศิลปตาง ๆ
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ชุดที่ใชสําหรับการแสดงเหมาะสม
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ประชุมปรึกษามอบหมายผูมีหนาที่ รับผิดชอบ
4.2 สืบราคาชุดการแสดงจากรานคา
4.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณ
4.4 จัดซื้ออุปกรณและเครื่องแตงกายการแสดงนาฏศิลป
4.5 ฝกใหนักเรียนไดรูจักการแตงกายของการแสดงแตละชุด
4.6 ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

ต.
ค

1 ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
พ ธ. ม ก มี เม พ มิ. ก. ส. ก.
ย ค ค พ ค ย ค ย ค ค ย

ผูรับผิดชอบ
นางนวรัตน

2 สืบราคาชุดการแสดงจาก
รานคา

นางนวรัตน

3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
งบประมาณ

นางนวรัตน

4 จัดซื้ออุปกรณและเครื่องแตง
กายของการแสดงแตละชุด

นางนวรัตน

5 ฝกใหนักเรียนรูจักการแตง
กายของการแสดงแตละชุด

ตลอดภาคเรียนที่ นางนวรัตน
2/2558
1/2559

6 ประเมินผลการดําเนินงาน

นางนวรัตน

6. งบประมาณ

เงินอุดหนุน

เงิน บ.กศ

เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)

เงินอื่นๆ
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ที่

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
เงิน
อุดหนุน
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย

1

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

2

สืบราคาชุดการแสดงจากรานคา

3

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
งบประมาณ
จัดซื้ออุปกรณและเครื่องแตงกาย
ของการแสดงแตละชุด
ฝกใหนักเรียนฝกการแตงกายของ
การแสดงแตละชุด
ประเมินผลการดําเนินงาน

4
5
6

บ.กศ

(SP2)

วัสดุ

รวม

20,000

20,000

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

20,000

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

8.1 มีชุดสําหรับประกอบการแสดง
กิจกรรมนาฏศิลปตาง ๆ
8.2 นักเรียนมีชุดที่ใชสําหรับการแสดง
อยางเหมาะสม

กระบวนการเรียนการสอน

การสังเกต

ผลงานการแสดงกิจกรรมตาง ๆ

การสังเกต

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
มีชุดสําหรับประกอบการแสดงกิจกรรมนาฏศิลปตาง ๆ
9.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีชุดที่ใชสําหรับการแสดงอยางเหมาะสม

รวม
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปรับระบบบริหารและการจัดการ/จัดซื้อเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
รายการคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
ลําดับ
รายการ
จํานวน ราคาตอ
เงิน
เงิน บกศ. เงินเรียน เงินอื่น ๆ
หนวย
อุดหนุน
ฟรี 15 ป
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

5.

ผาถุงอีสาน
8 ผืน
เสื้อแขนกระบอก
8 ตัว
สไบอีสาน
8 ผืน
เครื่องประดับเงิน(สรอยคอ 8 ขุด
,ตางหู,ปนนกยูง,เข็มขัด
ดอกไมติดผม ภาคอีสาน)
เครื่องประดับทอง(สรอยคอ 8 ชุด
, ตางหู ,ปนผม ,สรอยตัว
ของภาคเหนือ)
กิจกรรมที่ 1 รวมเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น

150
380
180
800

1,200
3,040
1,440
6,400

990

7,920

20,000
20,000

หมายเหตุ ...........ถัวเฉลี่ยทุกรายการ......................................................
ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ
(..นางนวรัตน นาคะเสนียกุล...)
วันที่......../..................../...............
ลงชื่อ………………………………..……ผูรับผิดชอบ
(นางนวรัตน นาคคะเสนียกุล)
ลงชื่อ………………………………………………
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(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ.........................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม จางครูสอนวงโยธวาทิต
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 2 ขอ 1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 6.2
แผนงาน พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่ หองเรียน 541
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันการจัดการเรียนการสอนไมไดมุงเนนเพียงวิชาการเทานั้น แตหากยังตองมี
การสงเสริมความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ควบคูไปดวย อาทิเชน ดนตรี กีฬา งานฝมือ และ
อื่น ๆ อีกมากมาย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตไดจัดกิจกรรมเหลานี้เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และเสริมสรางประสบการณ รวมถึงทักษะการเรียนรูใหม ๆ วงโยธวาทิตถือเปน
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด และมีผลงานเปนที่ประจักษสู
สาธารณะอยางขวางขวาง โดยการเขารวมรายการแขงขันตาง ๆ ไดแก การประกวดวงโยธวาทิต
ชิงถวยพระราชทานนักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย ประจําป 2554 ประเภท ค ไดรับรางวัล
เหรียญทองอันดับ 4 ประกวดดรัมไลน และคัลเลอรการดชิงถวยพระราชทานแหงประเทศไทย
ประเภท Stand Still Divisionป 2553 ป 2554 ไดรับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทองแดง
ล า สุ ด ได รั บ รางวั น ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง ในการประกวดวงโยฯ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจําป 2556 ประเภท ค. ชิงถวยสมเด็จพระเทพฯ นอกจากผลงาน
การเขารวมแขงขันแลววงโยธวาทิตยังมีสวนรวมกับกิจกรรมชวยเหลือสังคมตาง ๆ มากมายอยาง
ตอเนื่ อง จากผลงานอั นเปน ที่ป ระจักษที่ผานมาจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการจาง
ครูผูสอนวงโยธวาทิตเปนโครงการตอเนื่อง เพื่อพัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิตใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
แลเพื่อเขารวมการแขงขันในรายการอื่นตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมีครูผูสอนวงโยธวาทิตที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางจํานวน 2 อัตรา
2.2 เพื่อใหนักเรียนวงโยธวาทิตมีทักษะเฉพาะดานในแตละเครื่องดนตรีอยางถูกตอง
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ มีครูผูสอนวงโยธวาทิตที่มีความรูความสามารถจํานวน 2 อัตรา
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนวงโยธวาทิตมีทักษะเฉพาะดานในแตละเครื่องดนตรี
อยางถูกตอง
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4.2 ติดตอครูผูชวยสอน
4.3 ปฏิบัติการสอนวันจันทร-ศุกร ชวงปดภาคเรียนเวลา 09.00 – 15.00 น.
4.4 ปฏิบัติการสอนและฝกซอมวันจันทร-ศุกร ชวงเปดภาคเรียนเวลา 14.00 – 18.00 น.
และวันเสาร เวลา 09.00 - 15.00 น.
4.5 สรุปผลการดําเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ที่
กิจกรรม
ต. พ ธ. ม. ก. มี. เม พ มิ. ก. ส. ก. ผูรับผิดชอบ
ค ย ค ค พ ค ย ค ย ค ค ย
1 เสนอโครงการ
นายจักรกฤษณ
/
เพื่ออนุมัติ
นายจักรกฤษณ
2 ติดตอครูผูชวย
สอน
3 ปฏิบัติการสอน
วันจันทร-ศุกร
ชวงปดภาค
เรียนเวลา
นายรุงรดิศ
09.00-12.00
นายโสภณ
ปฏิบัติการสอน
ตลอดภาคเรียนที่
และฝกซอมวัน
2/2558
จันทร-ศุกร ชวง
1/2559
เปดภาคเรียน
เวลา 14.0018.00 และวัน
เสาร เวลา
09.00-15.00
5 ประเมินผลการ
นายจักรกฤษณ
ดําเนินงาน
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6. งบประมาณ

เงินอุดหนุน

เงิน บ.กศ

เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
เงิน
อุดหนุน
บ.กศ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
1

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2

ติดตอครูผูชวยสอน

3

ปฏิบัตกิ ารสอนวันจันทร-ศุกร
ชวงปดภาคเรียนเวลา 09.0012.00 น.ปฏิบัติการสอนและ
ฝกซอมวันจันทร-ศุกร ชวง
เปดภาคเรียนเวลา 14.0018.00 น. และวันเสาร เวลา
09.00-15.00 น.

5

360,000

(SP2)
รวม

เงินอื่นๆ
เงินนอก
งบประมาณ

รวม

360,000

ประเมินผลการดําเนินงาน

360,000

* หมายเหตุ เงินจากฝายงบประมาณ
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

8.1 มีครูผูสอนวงโยธวาทิตที่มีความรู
ความสามารถจํานวน 2 อัตรา

ประเมินผลจากผลงานการสอน

แบบเช็คเวลาเขาสอน ,ผลงาน
นักเรียนวงโยธวาทิต

8.2 นักเรียนวงโยธวาทิตมีทักษะเฉพาะ
ดานในแตละเครื่องดนตรีอยางถูกตอง

กระบวนการเรียนการสอน ,
ผลงานของนักเรียน

ผลงานการแสดงของนักเรียน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ
มีครูผูสอนวงโยธวาทิตที่มีความรูความสามารถจํานวน 2 อัตรา
9.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนวงโยธวาทิตมีทักษะเฉพาะดานในแตละเครื่องดนตรีอยางถูกตอง
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปรับระบบบริหารและการจัดการ/จางครูสอนวงโยธวาทิต
กลุมสาระการเรียนรู...........ศิลปะ...........................................
กิจกรรมที่ 1
ลําดับ
รายการคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
รายการ
จํานวน ราคา
เงิน
เงิน บก เงินเรียน เงินอื่น
อุดหนุน
ศ.
ฟรี 15 ปฯ
ๆ
กิจกรรมที่ 3 จางครูผูสอนวงโยธวาทิต
1 นายรุงรดิศ จันทรจําปา
1 180,000
180,000
อัตรา
2 นายโสภณ เติมโชคทรัพย
1 180,000
180,000
อัตรา

กิจกรรมที่ 1 รวมเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น

360,000
360,000

หมายเหตุ ............................ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ
(นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย)
วันที่......../..................../...............
ลงชื่อ………………………………………ผูรับผิดชอบ
(นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย)
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
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หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ....................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ.......................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงวงโยธวาทิต
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 6.2
แผนงาน
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่ หองเรียน 541
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันการจัดการเรียนการสอนไมไดมุงเนนเพียงวิชาการเทานั้น แตหากยังตองมี
การสงเสริมความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ควบคูไปดวย อาทิเชน ดนตรี กีฬา งานฝมือ และอื่น
ๆ อีกมากมาย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตไดจัดกิจกรรมเหลานี้เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และเสริมสรางประสบการณ รวมถึงทักษะการเรียนรูใหม ๆ วงโยธวาทิตถือเปนอีก
หนึ่ งกิ จ กรรมที่ ทางโรงเรี ย นจั ดขึ้ น อย างตอเนื่ องมาโดยตลอด และมีผ ลงานเปน ที่ ป ระจักษ สู
สาธารณะอยางขวางขวาง โดยการเขารวมรายการแขงขันตาง ๆ ไดแก การประกวดวงโยธวาทิต
ชิงถวยพระราชทานนักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย ประจําป 2554 ประเภท ค ไดรับรางวัล
เหรียญทองอันดับ 4 ประกวดดรัมไลน และคัลเลอรการดชิงถวยพระราชทานแหงประเทศไทย
ประเภท Stand Still Divisionป 2553 และป 2554 ไดรับรางวัลความสามารถระดับเหรียญ
ทองแดง นอกจากผลงานการเขารวมแขงขันแลววงโยธวาทิตยังมีสวนรวมกับกิจกรรมชวยเหลือ
สังคมตาง ๆ มากมายอยางตอเนื่อง จากผลงานที่ผานมาจึงจําเปนตองดําเนินโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงวงโยธวาทิตเปนโครงการตอเนื่อง เพื่อปรับปรุง ซอมแซม เครื่องดนตรีใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ สงผลตอการพัฒนาวงโยธวาทิตใหกาวหนาตามมาตรฐานสากล และสราง
ชื่อเสียงใหกับสถาบันตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเครื่องดนตรีอยูในสภาพที่สมบูรณและนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติไดทันที
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ครูผูสอนและผูเรียนในวงโยธวาทิต รอยละ 100 มีเครื่องดนตรี
ในการเรียนการสอนและการฝกซอมครบถวน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนวงโยธวาทิตมีอุปกรณการเรียนที่อยูในสภาพสมบูรณ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1. ประชุมแผนการดําเนินงาน
4.2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4.3. สํารวจชุดวงโยธวาทิต, เครื่องดนตรีที่ชํารุด และดําเนินการจัดซอม
4.4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมวางแผน
การดําเนินงาน
เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ
สํารวจชุด
วงโยธวาทิต,เครื่อง
ดนตรีที่ชํารุดและ
ดําเนินการจัดซอม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

2
3

4

6. งบประมาณ

ต.
ค

พ
ย

เงินอุดหนุน

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ธ. ม. กพ มี. เม พค มิ. ก.
ค ค
ค ย
ย ค

ส.
ค

ก.
ย

ผูรับผิดชอบ
นายจักรกฤษณ
นายจักรกฤษณ

นายจักรกฤษณ
นายจักรกฤษณ

เงิน บ.กศ

เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)

เงินอื่นๆ
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
เงิน
อุดหนุน
บ.กศ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
1
2
3
4

ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

-

-

-

-

-

-

สํารวจชุดวงโยธวาทิต,เครื่อง
ดนตรีที่ชํารุดและดําเนินการ
จัดซอม
ประเมินผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

(SP2)
รวม

เงินนอก
งบประมาณ

160,000 160,000
-

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

8.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ครูผูสอน
และผูเรียนในวงโยธวาทิต รอยละ 100
มีเครื่องดนตรีในการเรียนการสอนและ
การฝกซอมครบถวน

การเรียนการสอนในชั้นเรียน
จํานวนเครื่องดนตรี/นักเรียน

ผลการปฏิบัติของนักเรียน
แบบสํารวจรายการ

8.2 นักเรียนวงโยธวาทิตมีอุปกรณการ
เรียนที่อยูในสภาพสมบูรณ

สํารวจการใชอุปกรณ

แบบสํารวจรายการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ ครูและนักเรียนวงโยธวาทิตไดใชวัสดุอุปกรณที่จัดซื้อทุกคนเฉลี่ยรอยละ 100
9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนวงโยธวาทิตมีอุปกรณการเรียนที่อยูในสภาพสมบูรณ

รวม
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปรับระบบบริหารและการจัดการ/พัฒนาและปรับปรุงวงโยธวาทิต
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ลําดับ

รายการคาใชจาย
รายการ
จํานวน

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม พัฒนาและ
ปรับปรุงวงโยธวาทิต
1. เครื่องใหจังหวะและเทียบ 3 เครื่อง
เสียงสําหรับการซอม
ขนาดเล็ก
2. น้ํามันสําหรับหลอลื่น
12
ลูกสูบเครื่องดนตรี
ขวด
3. น้ํามันสําหรับหลอลื่นทอ
4 ขวด
เทียบเสียงเครื่องดนตรี
4. เจลสําหรับหลอลื่นทอ
4 ขวด
สไลดเครื่องดนตรี
5. น้ํายาสําหรับทําความ
6 ขวด
สะอาดเครื่องดนตรีสีเงิน
6. น้ํายาสําหรับทําความ
6 ขวด
สะอาดเครื่องดนตรีสีทอง
7. สบูสําหรับลางเครื่องดนตรี 8 ขวด
8. หนังสแนร บน
4 ผืน
9. หนังสแนรลาง
3 ผืน
10. หนังเทนเนอร 8”
3 ผืน
11. หนังเทนเนอร 10”
3 ผืน
12. หนังเทนเนอร 12”
3 ผืน
13. หนังเทนเนอร 13”
3 ผืน

ราคา
ตอ
หนวย
1,990

เงิน
อุดหนุน

5,970

280

3,360

300

1,200

310

1,240

240

1,440

240

1,440

200
3,200
2,500
800
900
1,000
1,100

1,600
12,800
7,500
2,400
2,700
3,000
3,300

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ. เงินเรียน เงินอื่น ๆ
ฟรี 15 ป
ฯ
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ลําดับ

รายการคาใชจาย
รายการ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

HornLine Instrument
Menternance
ซอมสแนร hqj0680
ซอมสแนร hqj12344
ซอมสแนร hqj1248
ซอมสแนร hqi2338
ซอมสแนร qnz0767
ซอมสแนร hqj0768
ซอมทอมเดินแถว
qp00390
ซอมทอมเดินแถว
qpoo336
ซอมทอมเดินแถว
qp00366
ซอมทอมเดินแถว
qp00302
ซอมทอมเดินแถว
qp00350
ซอมทอมเดินแถว
qp00076
ซอมทอมเดินแถว
qpj0693
ซอมทอมเดินแถว
qpj0390
ซอมทอมเดินแถว
qpj0691
ซอมทอมเดินแถว qpj
0695

งบประมาณ (บาท)

จํานวน ราคาตอ
หนวย
1 ls
14,750

อุดหนุน
14,750

1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ

8,000
6,500
6,500
8,000
6,500
6,500
2,500

8,000
6,500
6,500
8,000
6,500
6,500
2,500

1 ใบ

2,500

2,500

1 ใบ

2,500

2,500

1 ใบ

2,800

2,800

1 ใบ

2,500

2,500

1 ใบ

2,500

2,500

1 ใบ

6,500

6,500

1 ใบ

2,500

2,500

1 ใบ

6,500

6,500

1 ใบ

2,500

2,500

เงิน บกศ. เงินเรียน เงินอื่นๆ
ฟรี15ปฯ
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ลําดับ
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

รายการคาใชจาย
รายการ
จํานวน
ซอมทอมเดินแถว qpj
1 ใบ
0686
ซอมทอมเดินแถว
1 ใบ
qpj0688
ซอมทอมเดินแถว
1 ใบ
qp05039
ซอมทอมเดินแถว
1 ใบ
qp05037
ซอมทอมเดินแถว
1 ใบ
qp05038
ซอมทอมเดินแถว
1 ใบ
qp05040
ซอมทอมเดินแถว
1 ใบ
qp05035
ซอมทอมเดินแถว
1 ใบ
qp05036
กิจกรรมที่ 1 รวมเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น

ราคาตอ
หนวย
2,500

อุดหนุน

2,500

2,500

2,500

2,500

3,500

3,500

5,500

5,500

2,500

2,500

1,500

1,500

1,500

1,500

2,500

งบประมาณ (บาท)
เงิน บกศ. เงินเรียน เงินอื่นๆ
ฟรี15ปฯ

160,000

* หมายเหตุ ............ถัวเฉลี่ยทุกรายการ........(รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม)..................
ลงชื่อ……………………......………………ผูเสนอโครงการ
(นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย)
วันที่......../..................../...............
ลงชื่อ……………………......………………ผูรับผิดชอบ
(นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย)
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ......................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
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รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ......................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ สงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ
กิจกรรม นิทรรศการศิลปะตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
แผนงาน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ ( / ) ตอเนื่อง ( ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ 3 – 7 กุมภาพันธ และ 25 – 29 สิงหาคม 2559
สถานที่ หองปฏิบัติการศิลปะ
1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุล ยเดชมีพระราชดํา รัส แก ชาวไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2517 เปนตนมาและถูกพูดถึงอยาง
ชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให ส ามารถดํ า รงอยู ไ ด อ ย า งมั่ น คงและยั่ง ยืน ในกระแสโลกาภิวั ตน และความเปลี่ ย นแปลงตา ง ๆ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ไดเล็งเห็นความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัด
กิจกรรมนิทรรศการศิลปะตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในวิชาศิลปะสวนใหญจะเนนดานทักษะ
ปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญ ผลงานจะออกมาทางดาน งานจิตรกรรม ประติมากรรม งาน
ออกแบบสิ่งกอสราง งานพาณิชยศิลป ในการแสดงผลงานจําเปนตองมีหองแสดงผลงาน และใชวัสดุ
อุปกรณในการวางจัดตั้งหุน และบอรดติดผลงานเพื่อเปนการเผยแพรผลงานของนักเรียนใหเปนที่
ประจักษ จึงจําเปนตองริเริ่มโครงการจัดนิทรรศการศิลปะขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดนําผลงานของตนเองมาเผยแพรใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน
2.2 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะทุกระดับชั้นรอยละ 100 มีสวนรวมกับ
การจัดนิทรรศการศิลปะ
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกมีคุณภาพ เปนที่ประจักษ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4.2. คัดเลือกผลงานศิลปะของนักเรียนทุกระดับชั้น
4.3. จัดเตรียมอุปกรณและสื่อ
4.4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
4.5 ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

ต.
ค

1 ประชุมวางแผน
การดําเนินงาน
2 คัดเลือกผลงาน
ของนักเรียน
3 จัดเตรียม
อุปกรณและสื่อ
4 ดําเนินการจัด
กิจกรรม
5 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
6. งบประมาณ

พ
ย

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ธ. ม. ก มี. เม พ มิ.ย ก. ส.
ค ค พ ค ย ค
ค ค

ก.
ย

ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท
นางสาวภัทรนันท

-

บาท
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
เงิน
อุดหนุน
บ.กศ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
1

(SP2)
รวม

เงินนอก
งบประมาณ

-

2
3
รวมเงิน
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครือ่ งมือที่ใช

8.1 นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะทุก
ระดับชั้นรอยละ 100 มีสวนรวมกับ
การจัดกิจกรรม
8.2 ผลงานของนักเรียนที่ไดรับ
คัดเลือกมีคุณภาพ เปนที่ประจักษ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผลงานของนักเรียน

ผลงานที่ไดรับการคัดเลือก

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะทุกระดับชั้นรอยละ100 มีสวนรวมกับการจัดกิจกรรม
9.2 เชิงคุณภาพ ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกมีคุณภาพ เปนที่ประจักษ

รวม
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แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม............จัดนิทรรศการศิลปะ.........................................
กลุมสาระการเรียนรู................................................................
กิจกรรมที่ 1...........................................
กิจกรรมที่ 2 ..........................................
ลําดับ
รายการคาใชจาย
งบประมาณ (บาท)
รายการ
จํานวน ราคา
เงิน
เงิน บก เงินเรียน เงินอื่น
ตอ
อุดหนุน
ศ.
ฟรี 15 ปฯ
ๆ
หนวย
กิจกรรมที่ 1 .............................

กิจกรรมที่ 1 รวมเปนเงิน
กิจกรรมที่ 2 .............................

กิจกรรมที่ 2 รวมเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
................................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ............................................................ผูเสนอโครงการ
(....นางสาวภัทรนันท แดนวงศ...)
วันที่......../..................../...............
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ลงชื่อ……………………………………ผูรับผิดชอบ
( นางสาวภัทรนันท แดนวงศ )
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ...........................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ............................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2559
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
กิจกรรม วงดนตรีรวมสมัย
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 ขอ 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ลักษณะโครงการ ( ) ตอเนื่อง ( / ) ใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย
ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ
สถานที่ หองปฏิบัติการศิลปะ
1. หลักการและเหตุผล
ดนตรี (music) คือ เสียงและโครงสรางที่จัดเรียงอยางเปนระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษยใช
ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวของกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในดานระดับเสียง (ซึ่งรวมถึง
ทวงทํานองและเสียงประสาน) จังหวะ และคุณภาพเสียง (ความตอเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง
ความดังคอย) นอกจากดนตรีจะใชในดานศิลปะไดแลว ยังสามารถใชในดานสุนทรียศาสตรการสื่อสาร
ความบันเทิง รวมถึงใชในงานพิธีการตาง ๆ ได
กลุมสาระฯ ศิลปะ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของดนตรีเพราะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สรางเสริมประสบการณตรงใหกับนักเรียน จึงจัดทําโครงการ “วงดนตรีรวมสมัย” ขึ้นเพื่อใหผูเรียน
เปนมนุษยที่สมบูรณแบบดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา สามารถนําไปดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข อีกทั้งยังเปนการเผลแพรชื่อเสียงของโรงเรียนโดยการเขารวมประกวด
กิจกรรมดนตรีที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียน และหนวยงานภายนอกอีกดวย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
สงเสริมและผลักดันโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรม “วงดนตรีรวมสมัย”
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนมี วงดนตรีรวมสมัย เกิดขึ้น
2.2 เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากกิจกรรม วงดนตรีรวมสมัย
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ มีเครื่องดนตรีสําหรับจัดตั้งวงดนตรีรวมสมัย ครบ รอยละ 80
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดรับประสบการณตรงจากการฝกซอม
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4.2. คัดเลือกวัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะสม
4.3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
4.4. ดําเนินกิจกรรมตามแผน
4.5 ประเมินผล
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1

ประชุมวางแผน
การดําเนินงาน
คัดเลือกวัสดุ
อุปกรณ ที่
เหมาะสม
ขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจาง
ดําเนินการจัด
กิจกรรม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

2
3
4
5

6. งบประมาณ

ต.
ค

พ
ย

เงินอุดหนุน

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559
ธ. ม. ก มี. เม พ มิ. ก. ส
ค ค พ ค ย ค ย ค .ค

จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ

นายจักรกฤษณ

นายจักรกฤษณ
นายจักรกฤษณ
นายจักรกฤษณ

เงิน บ.กศ

เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)
(SP2)
รวม

300,000 300,000

2
3
รวมเงิน

ผูรับผิดชอบ

นายจักรกฤษณ

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
เงิน
อุดหนุน
บ.กศ
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใชสอย
วัสดุ
1

ก.
ย

300,000

เงินอื่นๆ
เงินนอก
งบประมาณ

รวม
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8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

8.1 มีเครื่องดนตรีสําหรับจัดตั้งวง
ดนตรีรวมสมัย ครบ รอยละ 80
8.2 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับประสบการณตรงจากการ
ฝกซอม

แบบสํารวจรายการ

แบบสํารวจรายการ

ผลงานของนักเรียน/กิจกรรมตาง ๆ

แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เชิงปริมาณ มีเครื่องดนตรีสําหรับจัดตั้งวงดนตรีรวมสมัย ครบ รอยละ 80
9.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดรับประสบการณตรงจากการฝกซอม
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ลําดับ

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2559
โครงการ/งาน/กิจกรรม............วงดนตรีรวมสมัย.........................................
กลุมสาระการเรียนรู.............ศิลปะ........................................
กิจกรรมที่ 1..........จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ........... กิจกรรมที่ 2 ......จัดซื้อเครื่องโปงลาง...............
รายการคาใชจาย
รายการ

กิจกรรมที่ 1 .....จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ...(สากล)..
1
Guitar Fender Standard Stratocaster HSS Plus
Top 1 ตัว+ขาตั้ง+กระเปา
2
Guitar Gibson 2014 LPJ 1 ตัว+ขาตั้ง+กระเปา
3
Bass Warwick Rockbass Corvette $$ 5 สาย 1
ตัว+ขาตั้ง+กระเปา
4
Roland JUNO-Di 1 ตัว+ขาตั้ง+กระเปา
5
Pearl Vision Birch Series VBL 5pcs ( with
Hardware )+ขาตั้งฉาบ+เกาอี้กลอง+ฉาบ Zildjian
ZBT Pro Box Set 1 ชุด
6
Marshall MG102CFX + ฟุตสวิทต 1 ชุด
7
Fender Deluxe VM 40W 1x12 Tube Guitar
Combo Amp+ฟุตสวิทต 1 ชุด
8
9

HARTKE Hydrive 5410C Bass Combo 1 ชุด
Peavey KB5 1 ชุด
กิจกรรมที่ 1 รวมเงิน
กิจกรรมที่ 2 ชุดเครื่องดนตรีโปงลาง
1
โปงลาง
2
พิณโปรง
3
พิณไฟฟา
4
แคน
5
โหวด
6
กลองหาง
7
กลองตุม
8
ไหซอง
กิจกรรมที่ 2 รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

ราคาตอ
หนวย

เงิน
อุดหนุน

1 ชุด

22500

22500

1 ชุด
1 ชุด

23400
24000

23400
24000

1 ชุด
1 ชุด

24000
66802

24000
66802

1 ชุด
1 ชุด

25000
33500

25000
33500

1 ชุด
1 ชุด

32900
26396

32900
26396
278,498

4000
800
4000
500
200
7000
2000
3000

4000
800
4000
500
200
7000
2000
3000
21,500
299,998

1 ผืน
1 ตัว
1 ตัว
1 เตา
1 อัน
1 ชุด
1 ใบ
1 ชุด

งบประมาณ (บาท)
เงิน บก เงินเรียน
ศ.
ฟรี 15 ปฯ

หมายเหตุ ..................................ถัวเฉลี่ยทุกรายการ.........................................................
ลงชื่อ………………………….……………ผูเสนอโครงการ
( นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย )
วันที่......../..................../...............

เงิน
อื่น ๆ
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ลงชื่อ………………………….……………ผูรับผิดชอบ
( นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย )
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ...........................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ............................................................
(นางสาวพนิดา ยอดรัก)
หัวหนางานนโยบายและแผน
 อนุมัติ

 ปรับปรุง/แกไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ............................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

